
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA  
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO SUB JUDICE 

 

O Secretário Municipal de Gestão, no uso de suas atribuições, em conformidade com os 
dispositivos da Constituição Federal vigente, considera CONVOCADO sub judice o candidato 
presente no ANEXO I deste edital, em cumprimento à decisão proferida no Processo Judicial 
abaixo relacionado, para a Avaliação Psicológica para o cargo de Guarda Civil Municipal na 
área de qualificação de Guarda Municipal de Proteção e Valorização do Cidadão do 
Concurso Público para preenchimento de vagas efetivas do quadro permanente da Prefeitura 
Municipal do Salvador, regulamentado pelo Edital nº 01, de 29 de março de 2019. 

 

1. A avaliação psicológica será realizada no dia 12 de abril de 2022, no seguinte local e 
endereço: 

Local: COLEGIO E FACULDADE 2 DE JULHO 

Endereço: AV. LEOVIGILDO FILGUEIRAS, 81, GARCIA 

Horário de comparecimento: 13 HORAS 

Os portões do local serão fechados, impreterivelmente, no horário estabelecido para 
comparecimento, não sendo permitida a entrada após o fechamento. Os candidatos 
devem comparecer com devida antecedência. 

 
2. Os candidatos devem obedecer aos critérios e condições previstos no Edital de Convocação 
da Avaliação Psicológica, publicado no D.O.M. nº 7.521, de 09 de dezembro de 2019. 
 
3. Para a seleção dos candidatos serão avaliados alguns constructos, de acordo com os 
seguintes critérios: 
Atenção concentrada: Refere-se à capacidade que ele possui em focar-se em uma 
determinada tarefa, evitando erros ou omissões na rotina laboral.  
Classificação: Médio a superior 
 
Atenção difusa: Capacidade de perceber os diversos fatores a sua volta podendo executar 
mais de uma atividade ao mesmo instante, percebendo os diversos estímulos ao redor.  
Classificação: Médio a superior 
 
Memória: Avaliar a capacidade do indivíduo em memorizar rostos e informações associadas a 
eles.  
Classificação:  Médio a superior 
 
Raciocínio lógico: Visa mensurar a capacidade de resolução de problemas e a capacidade de 
gerar novas estratégias no ambiente em que está inserido.  
Classificação: Médio a superior 
 
Personalidade: avaliar os traços de confiança e atitude defensiva; ordem e falta de 
compulsão; conformidade social e rebeldia; atividade e passividade; estabilidade e instabilidade 
emocional; extroversão e introversão; empatia e egocentrismo, agressividade, impulsividade e 
relacionamento interpessoal. 
 
Neuroticismo: Refere-se ao nível de ajustamento e instabilidade emocional; também representa 
as diferenças individuais que ocorrem quando pessoas experienciam padrões emocionais 
associados a desconforto psicológico e estilos cognitivos e comportamentais decorrentes. 
Classificação: de muito baixo a médio 
 
Extroversão: Refere-se a quantidade e a intensidade das interações interpessoais, está 
relacionado às formas como as pessoas interagem com os demais, indica o quanto as pessoas 
são comunicativas, falantes, ativas, assertivas e responsivas.  
Classificação: de médio a alto 
 
Socialização: Refere-se a qualidade das relações interpessoais e de interações que uma 
pessoa apresenta traços da compaixão, generosidade e empatia ao antagonismo, cinismo e 
manipulação do outro.  
Classificação: de médio a muito alto. 
 
Realização: Representa o grau de organização, persistência, controle e motivação para 
alcançar objetivos.  
Classificação: de médio a muito alto. 
 
Abertura: Refere-se aos comportamentos exploratórios e ao reconhecimento da importância de 
ter novas experiências. 
Classificação: de médio a alta. 
 

ANEXO I – CANDIDATO CONVOCADO NA CONDIÇÃO SUB JUDICE 

 

Cargo Inscrição Nome  Processo Judicial 

Guarda Civil Municipal 926040689 Elvis Alves Amancio 8012015-49.2020.8.05.0000 

 
 

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, 08 de abril de 2022. 
THIAGO MARTINS DANTAS 

Secretário 


